Raport

2017

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę dąży do tego, by wszystkie dzieci miały
bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości.
Chronimy dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy tym, które doświadczyły przemocy, by znały swoje prawa, wierzyły w siebie i cieszyły się
życiem.

Realizując naszą misję:
• oferujemy krzywdzonym dzieciom oraz ich opiekunom pomoc psychologiczną i prawną;
• uczymy dzieci, jak mogą uniknąć przemocy i wykorzystywania;
• uczymy dorosłych, jak traktować dzieci i co zrobić, żeby nie były krzywdzone;
• informujemy dorosłych, jak reagować, gdy podejrzewają, że dziecku dzieje się krzywda;
• wpływamy na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka.

W 2017 roku
Fundacja realizowała następujące
programy i projekty:
Centrum Pomocy Dzieciom
Program realizowany od 2003 roku

Cele: interdyscyplinarna pomoc dzieciom-

Główne działania: pomoc psychologiczna, psychiatryczna i prawna

-ofiarom przestępstw i ich rodzinom lub

dla dzieci-ofiar przemocy oraz ich rodzin, wsparcie profesjonalistów

opiekunom.

pomagających dzieciom-ofiarom przestępstw.

Działania zrealizowane w 2017 roku:

Finansowanie w 2017 roku:

• konsultacje psychologiczno-pedagogiczne i psychiatryczne, porady

• Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Polityki

prawne, prowadzenie terapii indywidualnej dla dzieci-ofiar przestępstw oraz dla ich rodziców i opiekunów;
• interwencja w sytuacjach kryzysowych w przypadkach podejrzenia

Społecznej,
• World Childhood Foundation,
• Fundacja Benefit Systems,

przestępstw wobec dzieci (w szczególności wykorzystywania sek-

• Ministerstwo Sprawiedliwości,

sualnego i innych rodzajów przemocy);

• środki z 1% podatku,

• prowadzenie grupy wsparcia dla matek dzieci wykorzystywanych

• darowizny od osób indywidualnych,
• środki własne FDDS.

seksualnie;
• konsultacje dla profesjonalistów (psychologów, pedagogów, pracowników ochrony zdrowia, pracowników socjalnych) w sprawach
krzywdzenia dzieci;
• superwizje dla członków Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom
(WSPD), biegłych psychologów, pracowników domów dziecka,
ośrodków dla cudzoziemców oraz innych profesjonalistów;
• szkolenia dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z zakresu profilaktyki krzywdzenia dzieci;
• prowadzenie spotkań indywidualnych i grupowych dla dzieci oraz
rodziców na temat przygotowania małoletnich świadków i ofiar do
udziału w przesłuchaniu lub procedurach prawnych;
• prowadzenie Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci;
• przesłuchania w charakterze świadka/biegłego w prokuraturze i sądzie w sprawach podopiecznych;
• koordynacja WSPD;
• udział w posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych;

2017 rok w liczbach:
»» 2164 spotkania indywidualne z dziećmi (diagnostyczne,
terapeutyczne, konsultacyjne z psychologiem/terapeutą);
»» 1500 spotkań indywidualnych z dorosłymi (diagnostycznych,
konsultacyjnych, terapeutycznych z psychologiem/terapeutą);
»»około 600 konsultacji telefonicznych dla profesjonalistów
i klientów;
»» 290 konsultacji psychiatrycznych dla dzieci, młodzieży
i rodziców;
»» 90 uczestników spotkań na temat przygotowania małoletnich
świadków i ofiar do udziału w przesłuchaniu oraz procedurach
prawnych;

• badania sądowo-psychologiczne;

»» 207 przesłuchań w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań Dzieci;

• 14. Ogólnopolska Konferencja Pomoc Dzieciom-Ofiarom

»» 15 interwencji prawnych i pozaprawnych;

Przestępstw.

»» 350 przeszkolonych studentów Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego;

Kontakt:
ul. Przybyszewskiego 20/24, 01-849 Warszawa

»» 500 uczestników 14. Ogólnopolskiej Konferencji Pomoc
Dzieciom-Ofiarom Przestępstw.

tel.: 22 826 88 62, faks: 22 266 85 30
e-mail: cpd@fdds.pl
fdds.pl
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Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom
Projekt realizowany od 2010 roku

Cele: rozszerzenie dostępu do diagnozy

Główne działania: diagnoza, interwencja i pomoc psychologiczna

i interwencji w przypadkach podejrzenia

w przypadkach wykorzystywania seksualnego dzieci. Konsultacje

wykorzystywania seksualnego oraz

dla rodziców i profesjonalistów w sytuacjach wykorzystywania

pomocy psychologicznej dla dzieci-ofiar

seksualnego dzieci.

przemocy seksualnej.

Działania zrealizowane w 2017 roku:
• koordynacja 28 placówek zlokalizowanych w Warszawie;
• pomoc psychologiczna w przypadkach wykorzystywania seksualnego dziecka;

2017 rok w liczbach:
»» 7 spotkań superwizyjnych dla 46 profesjonalistów;

• spotkania superwizyjne dla profesjonalistów.

»» 733 zgłoszone przypadki podejrzenia wykorzystywania
seksualnego dzieci;

Finansowanie projektu w 2017 roku:

»» 1019 konsultacji udzielonych profesjonalistom zrzeszonym
w WSPD;

• Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Polityki
Społecznej.

»» 38 interwencji prawnych w przypadku podejrzenia
wykorzystywania seksualnego;
»» 4488 konsultacji dzieci udzielonych w ramach WSPD;

Kontakt:

»» 4750 konsultacji osób dorosłych udzielonych w ramach WSPD.

ul. Przybyszewskiego 20/24, 01-849 Warszawa
tel.: 22 826 88 62, faks: 22 266 85 30
e-mail: cpd@fdds.pl
fdds.pl

Program Dzieci Uchodźców
Program realizowany od 2015 roku

Cele: zapobieganie i przeciwdziałanie

Główne działania: wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem w ośrodkach dla

krzywdzeniu dzieci cudzoziemskich,

cudzoziemców, zwiększanie wiedzy personelu ośrodków dla cudzoziemców w zakresie ochrony

których rodziny starają się o objęcie

dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia, wzmacnianie kompetencji

ochroną międzynarodową w Polsce.

wychowawczych rodziców cudzoziemskich, dostarczanie dzieciom wiedzy na temat unikania
zagrażających sytuacji oraz możliwości pomocy i wsparcia.

Działania zrealizowane w 2017 roku:

Finansowanie programu w 2017 roku:

• warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i pra-

• Urząd ds. Cudzoziemców – Departament Pomocy Socjalnej,

cowników Urzędu ds. Cudzoziemców nt. Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz profilaktyki krzywdzenia dzieci
w ośrodkach dla cudzoziemców;
• warsztaty dla matek oraz dzieci i młodzieży przebywających
w ośrodkach dla cudzoziemców w Grotnikach, Warszawie, Bia-

• Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji,
• środki z 1% podatku,
• darowizny od osób indywidualnych,
• środki własne FDDS.

łymstoku, Czerwonym Borze, Lininie, Horbowie, Łukowie, Grupie
i Bezwoli;
• przeprowadzenie badania fokusowego wśród pracowników Urzędu ds. Cudzoziemców nt. Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz ich doświadczeń związanych ze stosowaniem procedur
interwencyjnych w przypadku krzywdzenia dzieci;
• opracowanie scenariuszy zajęć dla dzieci i młodzieży oraz matek;
• prowadzenie dyżuru psychologa i prawnika w sprawach dzieci dla
pracowników ośrodków dla cudzoziemców;
• konsultacje i interwencje psychologiczne.
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2017 rok w liczbach:
»» 182 uczestniczek warsztatów dla matek;
»» 304 uczestników spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży;
»» 34 uczestników szkoleń dla pracowników Urzędu
ds. Cudzoziemców oraz dla przedstawicieli organizacji
pozarządowych;
»» 10 interwencji psychologicznych w ośrodkach dla
cudzoziemców.
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Dobry Rodzic – Dobry Start: profilaktyka krzywdzenia małych dzieci
Program realizowany od 2007 roku

Cele: ochrona małych dzieci (0–6 lat)

Główne działania: wsparcie bezpośrednie dla rodziców małych dzieci

przed krzywdzeniem poprzez wsparcie

(edukacja, pomoc psychologiczna, warsztaty), wsparcie dla dzieci

i edukację rodziców/opiekunów

w wieku 0–6 lat, wsparcie profesjonalistów pracujących z rodzicami

w wychowywaniu bez przemocy,

małych dzieci, wspieranie współpracy interdyscyplinarnej.

promocja dobrego rodzicielstwa.

Działania zrealizowane w 2017 roku:

2017 rok w liczbach:

• bezpośrednia pomoc dla rodzin z grup ryzyka krzywdzenia małych
dzieci (konsultacje, terapia, warsztaty, grupy terapeutyczne i grupy wsparcia, spotkania edukacyjne, Aktywne Poniedziałki, poradnia internetowa, strona internetowa) oraz dla małych dzieci, które
doświadczyły krzywdzenia;
• współpraca z profesjonalistami w ramach interdyscyplinarnego
Lokalnego Systemu Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci;
• prowadzenie Akademii Dobrego Opiekuna oraz innych szkoleń,
seminariów i superwizji dla profesjonalistów (pracowników socjalnych, pielęgniarek i położnych, psychologów, policjantów, kuratorów, pracowników żłobków i przedszkoli);
• 10. Ogólnopolska konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka
krzywdzenia małych dzieci” w Warszawie;
• organizacja warsztatów umiejętności rodzicielskich, grup wsparcia
i grup terapeutycznych („Bez klapsa – jak z szacunkiem i miłością
stawiać dziecku granice”, „Być mamą”, „Być ojcem, być sobą”, „Ojcowskie spotkania”, „Wsparcie na starcie”, „Po pierwsze – nie zmuszaj!”, „Rodzeństwo bez rywalizacji”, „Oswoić depresję”, „Rodzina
jak drużyna”, „W oczekiwaniu na dziecko”, „Szkoła dla rodziców”,
„Jesteśmy rodzicami, jesteśmy parą”, „Rodzice – dzieci”, „Grunt to
przywiązanie”, „Klub Ojca”);
• prowadzenie projektu „Wolontariusz w Rodzinie”;
• prowadzenie projektu „Wyspa Spokojnych Rodziców”.

Finansowanie w 2017 roku:

»» 1581 konsultacji psychologicznych oraz spotkań
terapeutycznych dla rodziców i dzieci;
»» 82 konsultacje psychiatryczne;
»» 15 porad w poradni internetowej;
»» 25 spotkań edukacyjnych, w których uczestniczyło 205
rodziców;
»» 20 Aktywnych Poniedziałków, w których uczestniczyło 46
rodziców i 47 dzieci;
»» 24 grupy warsztatów umiejętności rodzicielskich, w których
wzięło udział 205 opiekunów;
»» 451 rodziców i 491 dzieci objętych pomocą w ramach
projektów „Wyspa spokojnych rodziców” oraz „Wolontariusz
w Rodzinie”;
»» 33 szkolenia i spotkania, w których uczestniczyło 557
profesjonalistów;
»» 454 uczestników 10. Ogólnopolskiej konferencji „Ostrożnie –
dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”;
»» druk i dystrybucja 3900 pakietów edukacyjnych dla rodziców
oraz profesjonalistów;
»» 10 uczestników programu stażowego.

• World Childhood Foundation,

Kontakt:

• Bridgepoint,

ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa

• Polpharma,

tel.: 22 616 16 69, faks: 22 672 65 86

• Komisja Europejska w ramach programu Daphne i Erasmus+,

e-mail: cdir@fdds.pl

• Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Pomocy i Projektów

fdds.pl

Społecznych,
• Wydziały Spraw Społecznych i Zdrowia urzędów dzielnic: Białołęka, Praga Południe, Mokotów, Ursynów i Wesoła,
• środki z 1% podatku,
• darowizny od osób indywidualnych,
• środki własne FDDS.
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5

Program Pomocy Telefonicznej

(Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz Telefon dla Rodziców i Nauczycieli
w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100)
Program realizowany od 2007 roku

Cele: pomoc dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia, opieki oraz ochrony, pomoc dla
rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia lub informacji w sprawie przeciwdziałania oraz
pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności.
Główne działania: wsparcie telefoniczne oraz online dzieci i młodzieży w trudnych sytuacjach,
konsultacje telefoniczne lub online dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci;
działania edukacyjne i promocyjne zachęcające do szukania pomocy w trudnych sytuacjach oraz
korzystania z oferty telefonicznej pomocy.

Działania zrealizowane w 2017 roku:

2017 rok w liczbach:

• obsługa bezpłatnej linii 116 111 – 7 dni w tygodniu w godzinach
12:00–22:00;

»» 82 454 odebranych połączeń od dzieci i młodzieży;

• obsługa bezpłatnej linii 800 100 100 – od poniedziałku do piątku
w godzinach 12:00–15:00;
• prowadzenie serwisu internetowego 116111.pl oraz anonimowego

»» 2471 połączeń odebranych od dorosłych;
»» 7319 konsultacji online dla dzieci;

poradnictwa online dla osób korzystających z zakładki „Napisz do

»» 377 czatów z dziećmi;

nas” lub LiveChat w serwisie 116111.pl;

»» 129 konsultacji online dla dorosłych;

• prowadzenie serwisu 800100100.pl oraz poradnictwa online dla
rodziców i profesjonalistów w sprawie bezpieczeństwa dzieci;
• prowadzenie programu stażowego;
• współpraca międzynarodowa.

»» 183 interwencji w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia
lub zdrowia osób kontaktujących się z zespołem;
»» 977 431 odsłon serwisu 116111.pl;
»» 25 117 odsłon serwisu 800100100.pl;

Finansowanie programu w 2017 roku:
• Orange Polska,

»» 130 godzin szkoleń i warsztatów zorganizowanych dla stażystów
lub wolontariuszy Telefonu 116 111;
»» 20 wystąpień podczas konferencji oraz szkoleń dla
profesjonalistów w kraju i za granicą;

• Fundacja Benefit Systems,
• Komisja Europejska – program Safer Internet,
• Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Pomocy i Projektów
Społecznych,

»» 900 publikacji na temat telefonu 116 111 i telefonu
800 100 100.

• Fundacja Energa,
• Erasmus+,
• Powszechny Zakład Ubezpieczeń – Fundusz Prewencyjny,

Kontakt:

• Bandi Cosmetics,

ul. Przybyszewskiego 20/24, 01-849 Warszawa

• Cartoon Network,

tel.: 22 826 88 62, faks: 22 266 85 30

• środki z 1% podatku,

116111.pl, 800100100.pl

• darowizny od osób indywidualnych,
• środki własne FDDS.
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Dziecko w Sieci

Program realizowany od 2004 roku

Cele: profilaktyka zagrożeń najmłodszych internautów, pomoc

Główne działania: projekty edukacyjne, kampanie medialne, pomoc

dzieciom w sytuacjach zagrożenia w sieci, diagnoza skali i specyfiki

telefoniczna i online, badania i analizy.

zagrożeń dzieci w internecie.

Działania zrealizowane w 2017 roku:

2017 rok w liczbach:

• organizacja konferencji z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2017;
• organizacja kampanii „Chroń dziecko w sieci” i prowadzenie serwisu;
• organizacja seminarium eksperckiego: „Szkodliwe treści”;
• organizacja konferencji dla młodzieży „Digital Youth Forum”;
• organizacja wykładów/warsztatów poświęconych bezpieczeństwu
w sieci;
• inauguracja kampanii „Rodzicielstwo to wyzwanie. Uważaj, żeby
czegoś nie przegapić!”; prowadzenie serwisu UwazniRodzice.pl;
• organizacja konferencji „Kontakt dzieci i młodzieży z pornografią –
skala problemu i przeciwdziałanie”;
• organizacja 11. Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo
dzieci i młodzieży w internecie”;
• przygotowanie, produkcja i dystrybucja magazynu Sieciaki oraz magazynu Digital Youth;
• opracowanie kursów e-learning dla dzieci i dorosłych;
• prowadzenie serwisów Sieciaki.pl, Necio.pl i aplikacji mobilnej Ne-

»» 3658 profesjonalistów uczestniczących w konferencjach
i szkoleniach;
»» 30 618 nowych zarejestrowanych użytkowników serwisu
Sieciaki.pl;
»» 8 574 626 odsłon serwisu Sieciaki.pl;
»» 72 054 odsłon serwisu „Chroń dziecko w sieci”;
»» 7192 odsłon serwisu „Uważni Rodzice”;
»» 52 335 unikalnych użytkowników serwisu Necio.pl;
»» 968 pobrań przeglądarki bezpiecznych stron internetowych dla
dzieci BEST;
»»organizacja 3 pikników edukacyjnych w ramach projektu
„Sieciaki na wakacjach”;
»» 1949 inicjatyw edukacyjnych podjętych z okazji Dnia
Bezpiecznego Internetu 2017.

cio;
• udostępnianie narzędzi kontroli rodzicielskiej w internecie (Przeglądarka BeSt);

Kontakt:

• dystrybucja materiałów edukacyjnych;

ul. Mazowiecka 12/25, 00-048 Warszawa

• organizacja serii pikników edukacyjnych „Sieciaki na wakacjach”, dys-

tel.: 22 616 65 05

trybucja materiałów edukacyjnych dla lokalnych organizatorów.

e-mail: dzieckowsieci@fdds.pl
fdds.pl

Finansowanie programu w 2017 roku:
• Komisja Europejska – program Safer Internet,
• Fundacja Orange,
• Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU),
• Facebook,
• środki z 1% podatku,
• darowizny od osób indywidualnych,
• środki własne FDDS.

Raport z działań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w 2017 roku
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Chronimy Dzieci

Program realizowany od 2010 roku

Chronimy Dzieci to autorski program profilaktyki i przeciwdziałania

2017 rok w liczbach:

krzywdzeniu dzieci realizowany przez Fundację Dajemy Dzieciom
Siłę we współpracy z lokalnymi władzami oraz organizacjami.
Celem programu jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony

»» 29 szkoleń zorganizowanych dla profesjonalistów pracujących
w placówkach oświatowych i opiekuńczych;

osób dorosłych (rodziców, pracowników placówki) i rówieśników.

»» 473 przeszkolonych specjalistów;

Realizacja programu odbywa się poprzez wdrażanie standardów
ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówkach. Placówki, które
spełniają standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem, otrzymują
certyfikaty Chronimy Dzieci.

Działania zrealizowane w 2017 roku:
• realizacja procesu certyfikowania placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych i innych organizacji spełniających
standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem;
• szkolenia dla profesjonalistów m.in. z zakresu rozpoznawania
symptomów i podejmowania interwencji w sytuacji krzywdze-

»» 4034 placówki ubiegające się o certyfikat Chronimy
Dzieci, 256 placówek certyfikowanych;
»» 33 organizacji i instytucji zrzeszonych w sieci placówek
wspierających działania w ramach programu Chronimy Dzieci.

Finansowanie w 2017 roku:
• Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Pomocy i Projektów
Społecznych,
• Wydziały Spraw Społecznych i Zdrowia urzędów dzielnic: Białołęka, Mokotów i Ursynów,

nia dziecka oraz wdrażania w placówkach polityki ochrony dzieci

• środki z 1% podatku,

przed krzywdzeniem, prawnych aspektów ochrony dzieci, a tak-

• darowizny od osób indywidualnych,

że przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci

• środki własne FDDS.

i rodziców;
• koordynacja sieci placówek wspierających działania w ramach
programu Chronimy Dzieci;
• koordynacja działań w ramach kampanii „Reaguj – to Twój prawny
obowiązek”;

Kontakt:
ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa
tel.: 22 616 16 69, faks: 22 672 65 86

• koordynacja prac związanych z aktualizacją podręcznika Dziecko
pod parasolem prawa;

e-mail: chronimydzieci@fdds.pl
chronimydzieci.pl

• organizacja warszawskiego konkursu na najlepszą inicjatywę edukacyjną związaną z obchodami Dnia Telefonów Zaufania 2017.
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Dzieciństwo bez krzywdzenia
Program realizowany od 2005 roku

Cele: poprawa systemu pomocy dzieciom krzywdzonym

Główne działania: kampanie społeczne, szkolenia i superwizje prowadzone

w krajach wschodnioeuropejskich poprzez podnoszenie

przez krajowych i zagranicznych ekspertów oraz publikacje skierowane do

kompetencji profesjonalistów, pomoc dzieciom i ich

profesjonalistów, rodziców i dzieci, udział w konferencjach lub wizytach studyjnych.

rodzinom oraz zwiększanie świadomości społecznej. Od

Program jest realizowany w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi z Bułgarii,

września 2014 roku program koncentruje się na profilaktyce

Litwy, Łotwy, Mołdawii i Ukrainy. Prowadzenie anglojęzycznego portalu 

wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży.

www.canee.net.

Działania zrealizowane w 2017 roku:

2017 rok w liczbach:

• koordynacja kampanii nt. sekstingu realizowanych przez kraje
partnerskie;
• realizacja kampanii nt. groomingu skierowanej do młodzieży
i rodziców;
• organizacja i koordynacja międzynarodowych spotkań projektowych;
• szkolenia, warsztaty i seminaria dla profesjonalistów;
• materiały edukacyjne dla profesjonalistów, rodziców, młodzieży
i dzieci;
• prowadzenie stron internetowych z materiałami informacyjnymi
i edukacyjnymi nt. zapobiegania wykorzystywaniu dzieci w krajach
partnerskich oraz anglojęzycznego portalu www.canee.net.

»» 105 warsztatów i treningów dla profesjonalistów;
»» 2033 wyszkolonych profesjonalistów;
»» 60 990 dzieci uczestniczących w zajęciach profilaktycznych
w szkołach i przedszkolach;
»» 23 warsztaty na temat wdrażania standardów ochrony dzieci;
»» 5 superwizji międzynarodowych;
»» 10 międzynarodowych seminariów, konferencji i wizyt
studyjnych, w których uczestniczyli pracownicy projektu;
»» 16 wystąpień i oświadczeń (rzecznictwo).

Finansowanie programu w 2017 roku:

Kontakt:

• Fundacja OAK,

ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa

• środki z 1% podatku,

tel./faks: 22 616 65 05

• darowizny od osób indywidualnych,

e-mail: europawschodnia@fdds.pl

• środki własne FDDS.

www.canee.net

Dział Public Relations
Cele: budowanie wizerunku Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, wspieranie

Główne działania: kontakty z mediami, tworzenie materiałów

programów FDDS w działaniach medialnych oraz adresowanych do

wizerunkowych, organizacja wydarzeń specjalnych związanych

całego społeczeństwa.

z działalnością FDDS, koordynacja kampanii medialnych, branding.

Działania zrealizowane w 2017 roku:
• przygotowanie i prowadzenie strony internetowej fundacji fdds.pl
oraz profili w mediach społecznościowych;
• wsparcie komunikacyjne i promocyjne kampanii i akcji FDDS;

2017 rok w liczbach:
»» 7510 publikacji i wzmianek w mediach nt. Fundacji Dajemy
Dzieciom Siłę.

• kontakty z mediami;
• wdrożenie systemu komunikacji wewnętrznej w FDDS.

Kontakt:
ul. Mazowiecka 12/25, 00-048 Warszawa
tel.: 22 616 65 05
e-mail: pr@fdds.pl
fdds.pl
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Dział prawny
Cele: pomoc prawna podopiecznym

Główne działania: konsultacje – osobiste, telefoniczne i mailowe – dla podopiecznych fundacji,

fundacji, obsługa prawna Fundacji

obsługa prawna programów i podejmowanie interwencji prawnych. W ramach projektu „Wymiar

Dajemy Dzieciom Siłę; poprawa

sprawiedliwości przyjazny dziecku” certyfikowanie Przyjaznych Pokoi Przesłuchań Dzieci w celu

sytuacji dzieci uczestniczących

podnoszenia standardów miejsc, w których przesłuchiwane są dzieci; prowadzenie szkoleń

w procedurach prawnych poprzez

dla sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy policji, biegłych sądowych, a także psychologów

edukację i podnoszenie świadomości

i pedagogów z zakresu przygotowania dziecka do przesłuchania oraz prowadzenia przesłuchania;

profesjonalistów, działania lobbingowe

działania wydawnicze adresowane do profesjonalistów, rodziców oraz dzieci-świadków. Szkolenia

na rzecz zmian w prawie w obszarze

dla rodziców biorących udział w procedurach prawnych, prowadzenie działań lobbingowych

ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

w zakresie kuratora procesowego, reprezentującego małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu
karnym. Prowadzenie programu prawnego „Opiekun Dziecka-Ofiary Przestępstwa”, współpraca
z wolontariuszami.

Działania zrealizowane w 2017 roku:

2017 rok w liczbach:

• bezpośrednie konsultacje dla rodziców lub opiekunów prawnych
dzieci-ofiar przestępstw oraz w sprawach z udziałem dzieci;
• konsultacje telefoniczne i mailowe,
• opracowywanie projektów pism procesowych;
• prowadzenie projektu „Opiekun Dziecka-Ofiary Przestępstwa”
(udzielania informacji w zakresie interwencji na rzecz dziecka,
wsparcie psychologiczne i prawne małych świadków oraz ich rodziców/opiekunów, a także przygotowanie ich do uczestniczenia

»» 274 konsultacje prawne dla rodziców lub opiekunów prawnych
oraz profesjonalistów;
»» 571 telefoniczne/mailowe konsultacje dla rodziców lub
opiekunów prawnych oraz profesjonalistów (w tym w ramach
projektu „Opiekun Dziecka-Ofiary Przestępstwa”);
»» 30 szkoleń i wykładów dla profesjonalistów oraz rodziców.

w rozprawie sądowej czy przesłuchaniu, towarzyszenie rodzicom
małoletnich pokrzywdzonych na rozprawach sądowych);
• reprezentacja małoletniego pokrzywdzonego (kurator procesowy), prowadzenie spraw jako pełnomocnik;
• wystąpienia do sądu w sprawie respektowania praw dziecka (amicus curiae);

Finansowanie programu w 2017 roku:
• Ministerstwo Sprawiedliwości,
• World Childhood Foundation,
• środki z 1% podatku,

• działania lobbingowe na rzecz zmiany prawa dotyczącego ochrony dziecka (spotkania w biurze Rzecznika Praw Dziecka oraz
Rzecznika Praw Obywatelskich, udział w pracach Sejmu/Senatu);
• koordynacja współpracy z partnerami (Ministerstwo Sprawie-

• darowizny od osób indywidualnych,
• środki własne FDDS.

Kontakt:

dliwości, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych, Okręgowa Rada

ul. Przybyszewskiego 20/24, 01-849 Warszawa

Adwokacka, Krajowa Rada Sądownictwa oraz Okręgowa Izba

tel.: 22 826 88 62, faks: 22 266 85 30

Radców Prawnych, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Oby-

e-mail: cpd@fdds.pl

watelskich, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców

fdds.pl

Prawnych);
• szkolenia i wykłady dla profesjonalistów;
• spotkania monitorujące programu Dobry Rodzic – Dobry Start;
• szkolenia dla stażystów i wolontariuszy;
• warsztaty prawne dla rodziców dzieci-ofiar przestępstw;
• udział w pracach zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych;
• udział w pracach Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej;
• udział w Komisji ds. Dialogu Społecznego;
• koordynacja projektu „Child Representation & Participation”;
• publikacja artykułów i broszur na temat udziału dziecka w procedurach prawnych;
• uczestnictwo w seminariach i konferencjach dotyczących udziału
dziecka w procedurach prawnych;
• certyfikowanie Przyjaznych Pokoi Przesłuchań Dzieci;
• obsługa prawna programów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, m.in.
kampanii „Reaguj – to Twój prawny obowiązek”.
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Dział badawczy
Cele: poszerzenie wiedzy dotyczącej problematyki dziecka

Główne działania: badania sytuacji dzieci w Polsce, w szczególności

krzywdzonego, diagnozy i ekspertyzy na rzecz programów Fundacji

w obszarze problemu krzywdzenia; ewaluacja działań prowadzonych

Dajemy Dzieciom Siłę.

przez FDDS.

Działania zrealizowane w 2017 roku:

Finansowanie w 2017 roku:

• koordynacja badań w FDDS;

• World Childhood Foundation,

• realizacja projektu finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia

• Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI),

w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020,
w tym przeprowadzenie badania na temat kontaktu dzieci i mło-

• Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu
Zdrowia,

dzieży pornografią oraz materiałami seksualizującymi na próbie

• OAK Foundation,

3943 uczniów z całej Polski, przygotowanie raportu i artykułu pre-

• Światowa Organizacja Zdrowia (WHO),

zentującego wyniki badania;

• Komisja Europejska,

• realizacja badania dla Komisji Europejskiej na temat stosunku do kar

• środki z 1% podatku,

fizycznych wobec dzieci na próbie 1005 dorosłych Polaków w ra-

• darowizny od osób indywidualnych,

mach projektu Daphne „From policy to reality – changing attitudes

• środki własne FDDS.

and practice from corporal punishment to safeguarding children”;
• analiza danych i przygotowanie raportu dla WHO na temat nega-

Kontakt:

tywnych doświadczeń z dzieciństwa oraz związanych z nimi szko-

ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa

dliwymi zachowaniami dla zdrowia, badanie zrealizowane na próbie

tel.: 22 616 16 69, faks: 22 672 65 86

1722 studentów;

e-mail: badania@fdds.pl

• przeprowadzenie ankiety wśród pracowników Urzędu ds. Cudzo-

fdds.pl

ziemców na temat zjawiska przemocy i wykorzystywania dzieci
oraz młodzieży w ośrodkach dla cudzoziemców, a także ogólnej
wiedzy o problemie i postaw wobec niego, oraz przygotowanie raportu z badań;
• przeprowadzenie fokusów i wywiadów z dziećmi na temat kuratora
procesowego;
• ewaluacja szkoleń i kampanii społecznych realizowanych przez
FDDS.

Kwartalnik Dziecko krzywdzone

Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka jest periodykiem

W 2017 roku wydano cztery numery czasopisma:

wydawanym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Czasopismo ma

Vol. 15 nr 3 – Ochrona małych dzieci przed krzywdzeniem

charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest poszerzanie wiedzy

Vol. 15 nr 4

profesjonalistów – psychologów, pedagogów, lekarzy, prawników,

Vol.16 nr 1 – Dzieci się liczą 2017. Raport o zagrożeniach

polityków społecznych i innych – na temat różnych aspektów

bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce

problemu krzywdzenia dzieci. Dziecko krzywdzone współpracuje

Vol. 16 nr 2 – Prawa dziecka

z międzynarodowymi periodykami zajmującymi się zagadnieniami
krzywdzenia dzieci – Child Abuse & Neglect i Child Maltreatment.

Kontakt:

Kwartalnik Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka znajduje

ul. Mazowiecka 12/25, 00-048 Warszawa

się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki

tel.: 22 616 65 05

i Szkolnictwa Wyższego w części B (9 punktów).

e-mail: redakcja@fdds.pl
www.dzieckokrzywdzone.fdds.pl

Raport z działań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w 2017 roku
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Centrum Interwencji Kryzysowej (CIK)
Oddział Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku

Cele: realizacja świadczeń wynikających

Główne działania: prowadzenie całodobowego ośrodka interwencji

z ustawy o pomocy społecznej

kryzysowej, psychologiczne działania interwencyjne w sytuacjach

w zakresie interwencji kryzysowej,

kryzysowych lub grożących kryzysem, pomoc interwencyjna dla

zapobiegania handlowi ludźmi,

osób doświadczających przemocy (dorośli i dzieci), tymczasowe,

przeciwdziałania przemocy w rodzinie

bezpłatne schronienie w Hostelu Kryzysowym, wsparcie dla rodziców

oraz prowadzenie działań, których celem

małych dzieci w ramach Gdańskiej Akademii Rodzica oraz wsparcie

jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem.

profesjonalistów pracujących z rodzicami małych dzieci (konferencje).

Działania zrealizowane w 2017 roku:
• współdziałanie z numerem alarmowym 112 i przyjmowanie całodobowo innych zgłoszeń dot. sytuacji kryzysowych;
• udzielanie porad oraz podejmowanie interwencji (także na miejscu zdarzeń kryzysowych) udzielonych przez specjalistów interwentów, psychologów i prawników;
• udzielanie pomocy psychologicznej i psychoterapii dotyczącej doświadczenia kryzysu psychologicznego;
• szkolenia i warsztaty dla profesjonalistów w zakresie ochrony
dzieci oraz współpracy w tym zakresie lub na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie;
• szkolenia dla wolontariuszy w ramach Akademii Wolontariatu
Centrum Interwencji Kryzysowej;
• koordynowanie Gdańskiej Akademii Rodzica i Małej Akademii
Emocji;
• organizacja II Konferencji Gdańskiej Akademii Rodzica i warsztatów nt. dobrego rodzicielstwa;
• prowadzenie Hostelu Kryzysowego;
• udział w pracach nad wojewódzkim programem zapobiegania
handlowi ludźmi;
• udział w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego i działaniach

2017 rok w liczbach:
»» 4134 zgłoszenia/interwencje telefoniczne przy zdarzeniach
kryzysowych;
»» 898 zgłoszeń/interwencji osobistych przy zdarzeniach
kryzysowych;
»» 1011 porad/interwencji udzielonych przez specjalistów
interwentów, psychologów i prawników;
»» 67 osób korzystających ze schronienia w Hostelu
(w tym 20 dzieci);
»» 1095 interwencji związanych z przemocą w rodzinie;
»» 234 interwencje związanych z sytuacją dzieci;
»» 40 wolontariuszy przygotowanych w 120-godz. bloku
szkoleniowym;
»» 3 asysty psychologiczne w Kuratorium Oświaty;
»» 254 osoby uczestniczące w 9 spotkaniach w ramach programu
Mała Akademia Emocji;
»» 130 spotkań/konsultacji z rodzicami w ramach „Wyspy
spokojnych rodziców”.

grup roboczych;
• asysta psychologiczna podczas rozpraw przed komisja dyscyplinarną w Kuratorium Oświaty – ochrona nieletnich podczas po-

Kontakt:

stępowania;

pl. ks. Gustkowicza 13, 80-543 Gdańsk

• organizacja półkolonii dla dzieci.

tel.: 58 511 01 21, faks: 58 511 01 22
e-mail: cik@fdds.pl

Finansowanie w 2017 roku:

fdds.pl

• Urząd Miejski w Gdańsku – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Gdańsku, Wydział Rozwoju Społecznego,
• Wydawnictwo EneDueRabe,
• środki z 1% podatku,
• darowizny od osób indywidualnych,
• środki własne FDDS.
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Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK)
(do 31 sierpnia 2017 roku)

Cele: pomoc psychologiczna i prawna osobom w kryzysie, ofiarom

Główne działania: pomoc psychologiczna dla dzieci i dorosłych (spotkania

przemocy oraz dzieciom i młodzieży.

indywidualne), pomoc prawna, interwencje wyjazdowe z Policją.

Działania zrealizowane do 31 sierpnia 2017 roku:

2017 rok w liczbach:

• konsultacje indywidualne z dziećmi i z dorosłymi (psychologiczne,
prawne);

»» 1351 konsultacji psychologicznych dla dorosłych;

• terapie rodzinne;

»» 40 dzieci w systematycznym kontakcie psychologicznym;

• interwencje wyjazdowe z Policją;
• grupy wsparcia lub spotkania grupy edukacyjne dla rodziców dzieci z trudnościami wychowawczymi;

»» 30 spotkań w ramach terapii rodzinnych ( 15 rodzin);
»» 24 wyjazdy interwencyjne z Policją (wizyty u 49 rodzin).

• partnerstwo w projekcie „Wystarczy chcieć – razem przeciwko
krzywdzeniu dzieci”.

Finansowanie w 2017 roku:

Kontakt:

• Gmina Miejska Starogard Gdański,

ul. Hallera 19a, 83-200 Starogard Gdański

• środki z 1% podatku,

tel.: 58 531 00 45

• darowizny od osób indywidualnych,

e-mail: cpdstarogard@fdds.pl; fdds.pl

• środki własne FDDS.

Centrum Pomocy Dzieciom FDDS
(od 1 września 2017 roku)

Cele: bezpośrednia pomoc dzieciom

Główne działania: pomoc psychologiczna, prawna, medyczna

i rodzinom, edukacja w zakresie

dla dzieci i młodzieży pokrzywdzonych przestępstwem, przede

zapobiegania przemocy wobec dzieci

wszystkim ofiarom przemocy i wykorzystania seksualnego, szkolenia

oraz dobrego rodzicielstwa.

dla profesjonalistów, udostępnianie Przyjaznego Pokoju Przesłuchań.

Działania zrealizowane od września 2017 roku:

2017 rok w liczbach:

• konsultacje indywidualne z dziećmi i z dorosłymi (psychologiczne,
psychiatryczne, prawne);

»» 249 konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych dla dzieci;

• konsultacje dla profesjonalistów;
• terapie rodzinne;
• przesłuchania i przygotowanie do nich przeprowadzenia przez
biegłych na teranie Centrum Pomocy Dzieciom;
• grupy terapeutyczne dla dzieci;
• grupy wsparcia lub spotkania grupy edukacyjne dla rodziców dzie-

»» 212 konsultacji psychologicznych, psychiatrycznych i prawnych dla
opiekunów;
»» 68 uczestników szkoleń dla profesjonalistów;
»» 17 spotkań w ramach terapii rodzinnych ( 11 rodzin);
»» 40 dzieci przesłuchanych w pokoju przesłuchań CPD.

ci z trudnościami wychowawczymi;
• szkolenia dla profesjonalistów („Diagnoza dziecka krzywdzonego – podejmowanie interwencji”, „Przygotowanie małoletnich do

Finansowanie w 2017 roku:

udziału w procedurach karnych”);

• Gmina Miejska Starogard Gdański,

• spotkania zespołów interdyscyplinarnych w związku z opracowaniem planu pomocy dziecku i rodzinie;
• partnerstwo w projekcie „Wystarczy chcieć – razem przeciwko
krzywdzeniu dzieci”.

• Fundacja Energa,
• Fundacja Velux,
• World Childhood Foundation,
• środki z 1% podatku,
• darowizny od osób indywidualnych,

Kontakt:

• środki własne FDDS.

ul. Hallera 19a, 83-200 Starogard Gdański
tel.: 58 531 00 45
e-mail: cpdstarogard@fdds.pl; fdds.pl
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